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1. Identifikácia žiadateľa

42346614IČO:Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť,
klub ai.)

Štát: SlovenskoSídlo: Trebostovo, Piesky 164/98, 03841

42346614Hlavný identifikátor (IČO):Obchodné meno / názov: OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"

IČZ:DIČ: 2024066847

IČ DPH / VAT:Platiteľ DPH: Nie

Meno a priezvisko štatutára: Mgr. Martin Kalnický

Štatutárny orgán

Identifikácia partnera
Nevzťahuje sa

2.

Identifikácia organizačnej zložky zodpovednej za
realizáciu projektu

3.

Nezaevidované

4. Komunikácia vo veci žiadosti

Meno a priezvisko Adresa na doručovanie písomností E-mail Telefonický kontakt

PaedDr. Mária Uličná Karola Františka Palmu 1743/13, 03401 Ružomberok turiecmas@gmail.com 0915828254

42346614Identifikátor (IČO):OZ "PARTNERSTVO PRE MAS TURIEC"Subjekt:

Identifikácia projektu
Financovanie prevádzkových nákladov OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec“Názov projektu:

5.

Akronym:

Kód ŽoNFP: NFP302050N415

Výzva: IROP-PO5-SC511-2017-23 - Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií
CLLD

NACE projektu: Činnosti ostatných členských organizácií
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Kategórie regiónov: LDR - menej rozvinuté regióny

ÁnoProjekt s relevanciou k
Regionálnym integrovaným
územným stratégiám:

NieProjekt s relevanciou k
Udržateľnému rozvoju miest:

Identifikácia príspevku k princípu
udržateľného rozvoja:

Podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe1.

Zlepšenie prístupu k informáciám a komunikačným technológiám a zlepšenie ich využívania a kvality2.

Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.Identifikácia príspevku k princípu
podpory rovnosti mužov a žien a
nediskriminácia:

Operačný program / Prioritná os / Konkrétny cieľ

302000 - Integrovaný regionálny operačný program

302050 - 5. Miestny rozvoj vedený komunitou

302050011 - 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.

Forma financovania: 01 - Nenávratný grant

Konkrétny cieľ: 302050011 - 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.

Oblasť intervencie: 097 - Iniciatívy v oblasti miestneho rozvoja vedeného komunitou v mestských a vidieckych oblastiach

Hospodárska činnosť: 24 - Iné nešpecifikované služby

Typ územia: 02 - Malé mestské oblasti (stredne husté osídlenie > 5 000 obyvateľov)

Kategorizácia za Konkrétne ciele
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Miesto realizácie projektu6.A
P.č. Štát Región

(NUTS II)
Vyšší územný celok
(NUTS III)

Okres
(NUTS IV)

Obec

Slovensko Stredné Slovensko Žilinský kraj Martin Belá-Dulice1.

Slovensko Stredné Slovensko Žilinský kraj Martin Benice2.

Slovensko Stredné Slovensko Žilinský kraj Martin Blatnica3.

Slovensko Stredné Slovensko Žilinský kraj Martin Bystrička4.

Slovensko Stredné Slovensko Žilinský kraj Martin Ďanová5.

Slovensko Stredné Slovensko Žilinský kraj Martin Diaková6.

Slovensko Stredné Slovensko Žilinský kraj Martin Dolný Kalník7.

Slovensko Stredné Slovensko Žilinský kraj Martin Dražkovce8.

Slovensko Stredné Slovensko Žilinský kraj Martin Folkušová9.

Slovensko Stredné Slovensko Žilinský kraj Martin Horný Kalník10.

Slovensko Stredné Slovensko Žilinský kraj Martin Karlová11.

Slovensko Stredné Slovensko Žilinský kraj Martin Kláštor pod Znievom12.

Slovensko Stredné Slovensko Žilinský kraj Martin Košťany nad Turcom13.

Slovensko Stredné Slovensko Žilinský kraj Martin Laskár14.

Slovensko Stredné Slovensko Žilinský kraj Martin Ležiachov15.

Slovensko Stredné Slovensko Žilinský kraj Martin Martin16.

Slovensko Stredné Slovensko Žilinský kraj Martin Necpaly17.

Slovensko Stredné Slovensko Žilinský kraj Martin Príbovce18.

Slovensko Stredné Slovensko Žilinský kraj Martin Rakovo19.

Slovensko Stredné Slovensko Žilinský kraj Martin Sklabiňa20.

Slovensko Stredné Slovensko Žilinský kraj Martin Sklabinský Podzámok21.

Slovensko Stredné Slovensko Žilinský kraj Martin Slovany22.

Slovensko Stredné Slovensko Žilinský kraj Martin Socovce23.

Slovensko Stredné Slovensko Žilinský kraj Martin Trebostovo24.

Slovensko Stredné Slovensko Žilinský kraj Martin Trnovo25.

Slovensko Stredné Slovensko Žilinský kraj Martin Turčianska Štiavnička26.

Slovensko Stredné Slovensko Žilinský kraj Martin Turčianske Jaseno27.

Slovensko Stredné Slovensko Žilinský kraj Martin Turčiansky Ďur28.

Slovensko Stredné Slovensko Žilinský kraj Martin Turčiansky Peter29.

Slovensko Stredné Slovensko Žilinský kraj Martin Valča30.

Slovensko Stredné Slovensko Žilinský kraj Martin Vrícko31.

Slovensko Stredné Slovensko Žilinský kraj Martin Záborie32.

Slovensko Stredné Slovensko Žilinský kraj Martin Žabokreky33.
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6.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného
územia OP

Nezaevidované

Popis projektu
Stručný popis projektu:

Hlavným cieľom predkladaného projektu je dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov stratégie OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec s názvom: Spoločne za rozvoj
Turca! prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity MAS.
 
Strategickým rozvojovým cieľom MAS je Zlepšenie kvality života obyvateľov a návštevníkov regiónu a rast jeho konkurencieschopnosti prostredníctvom podpory
podnikania založeného na využívaní zdrojov územia pri súčasnom zavádzaní inovatívnych technológií a výrobných postupov, rozvojom spolupráce na všetkých
úrovniach, zvyšovaním atraktivity a bezpečnosti obcí a miest, podporou aktivít komunitného charakteru vrátane starostlivosti o sociálne odkázaných občanov,
rozvojom cestovného ruchu a súvisiacich aktivít, to všetko pri rešpektovaní pravidiel ochrany životného prostredia.“
 
Pozitívne dopady realizácie projektu: 

    •  vytvorenie dostatočnej prevádzkovej kapacity MAS pre dosiahnutie úspešnej a efektívnej implementácie stratégie CLLD a naplnenie jej cieľov
    •  tvorba zamestnanosti na vidieku
    •  vytvorenie základnej informačnej a poradenskej jednotky pre šírenie metódy LEADER

7.

7.1  Popis východiskovej situácie

Občianske združenie OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec po prvý krát na svojom území realizuje prístup LEADER. Pre úspešnú implementáciu stratégie CLLD
a dosiahnutie stanovených cieľov a výsledkov je potrebné vytvoriť dostatočnú prevádzkovú kapacitu MAS v podobe činnosti kancelárie MAS. Práve kancelária
MAS sa stane základnou jednotkou pre správnu a efektívnu realizáciu stratégie CLLD, implementáciu jednotlivých opatrení, sledovanie dosahovania stanovených
ukazovateľov, resp. špecifických a strategického cieľa.
 

    •  Výsledky, ktoré je potrebné dosiahnuť a ktoré vyplývajú zo schválenej stratégie MAS
 
Zo schválenej stratégie MAS vyplýva povinnosť implementovať 12 opatrení, ktoré napĺňajú 8 špecifických cieľov. Tie majú priniesť min. 16 nových pracovných
miest. Stratégia tiež obsahuje súbor ďalších povinných a vlastných ukazovateľov, ktoré je nutné sledovať a naplňovať. K dosiahnutiu týchto ukazovateľov musí
nepriamym spôsobom prispieť aj samotná MAS a to prostredníctvom zriadenia a aktívnej činnosti kancelárie MAS.
 

    •  Popis súladu navrhovaného projektu s IROP.
 
Navrhovaný projekt je plne v súlade s programom IROP 2014 – 2020. Projekt, ktorý je predkladaný v rámci prioritnej osi č. 5 prispieva k tematickému cieľu č. 9
Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii. Intervencie realizované prostredníctvom nástroja miestny rozvoj vedený komunitou v
IROP komplementárne prispievajú k tematickým cieľom č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 6, č. 7, č. 8 a č. 10. Predkladaný projekt s názvom: Financovanie prevádzkových
nákladov OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec“ má prierezový charakter a jednoznačne prispieva k naplňovaniu cieľov stratégie IROP 2014-2020.
 

    •  Identifikácia prevádzkových potrieb MAS vo vzťahu k naplneniu stratégie MAS
 
Základnou prevádzkovou potrebou MAS je zriadenie kancelárie s vytvorením 3 pracovných miest na pozícii projektový manažér, odborný administratívny asistent
a administratívny pracovník pričom všetky tri vytvorené pracovné miesta budú na 100 % pracovný úväzok. Súčasťou zriadenia kancelárie je aj obstaranie
nevyhnutného vybavenia, ktoré bude plne využité pri naplňovaní cieľov stratégie MAS. Kancelária MAS bude zriadená v meste Martin, ktoré je prirodzeným
centrom regiónu a bude prístupná pre všetkých potenciálnych beneficientov, resp. užívateľov. Zároveň bude základnou administratívno-prevádzkovou jednotkou,
ktorá bude zabezpečovať kompletnú administráciu implementovanej stratégie CLLD OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec“. Medzi hlavné prevádzkové potreby MAS
teda patrí: činnosť troch pracovníkov kancelárie MAS, zariadenie kancelárie MAS potrebným nábytkom a kancelárskou technikou, zabezpečenie činnosti externých
hodnotiteľov predložených ŽoNFP, samotná prevádzka kancelárie a s tým súvise výdavky na nájomné, energie a pod.
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7.2  Spôsob realizácie aktivít projektu

Hlavnou aktivitou projektu je: Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD
 

    •  popis spôsobu realizácie projektu, technické zabezpečenie, uskutočniteľnosť navrhovaných riešení, ich reálnosť a primeranosť, (ďalej napr. technické riešenia a pod.),
Realizácia projektu je zabezpečená prostredníctvom jednej hlavnej aktivity, ktorá spočíva v zriadení a prevádzke kancelárie MAS s troma zamestnancami.
Kancelária bude zriadená v meste Martin. Priestory pre zriadenie kancelárie budú vybraté s ohľadom na dostupnosť a bezbariérovosť.
 

    •  definovanie potreby nákupu, konkrétnych zariadení, vybavenia, služobných ciest, personálnych kapacít, resp. kapacít súvisiacich s celkovou prevádzkou MAS a pod.)
Pre účely zabezpečenia efektívnej prevádzky MAS bude zriadená kancelária s vytvorením troch pracovných miest na pozíciách: projektový manažér, odborný
administratívny asistent a administratívny pracovník. Zároveň bude zriadená kancelária MAS, kde budú tieto osoby vykonávať svoju pracovnú činnosť. K tomuto
účelu budú zakúpené nasledovné zariadenia: stolný počítač/notebook vrátane príslušného softvéru (balík kancelárskych programov, antivírový program) – 3 ks;
nábytok kancelárie pre zamestnancov – pracovný stôl a stolička – 3 ks; poličková zostava a skriňa – 3 ks; multifunkčné zariadenie pre tlač a skenovanie
dokumentov, ako aj projektor a fotoaparát pre účely dokumentácie priebehu implementácie stratégie CLLD. Projekt tiež počíta s realizáciou tuzemských
a zahraničných ciest personálu MAS v predpokladanom počte 15 tuzemských a 4 zahraničné pracovné cesty. Všetky plánované výdavky sú nevyhnutné pre
vytvorenie dostatočnej prevádzkovej kapacity MAS na efektívnu implementáciu stratégie CLLD. Súčasťou výdavkov projektu sú aj výdavky súvisiace s prenájmom
priestorov pre činnosť kancelárie MAS a odmeny externým hodnotiteľom projektov. 
 

    •  popis očakávaného personálneho zloženia MAS (na úrovni jednotlivých pozícií s definovaním vykonávaných činností každého zamestnanca), jeho financovanie vo
vzťahu k plneniu cieľa projektu a následnú udržateľnosť;
Súčasťou projektu je vytvorenie troch pracovných miest na pracovnej pozícii projektový manažér, odborný administratívny asistent a administratívny pracovník.
Všetky pracovné pozície budú obsadené osobami, ktoré spĺňajú minimálne kvalifikačné predpoklady stanovené výzvou na predkladanie ŽoNFP č. IROP-PO5-
SC511-17-23. Rovnako vykonávané činnosti pracovníkov budú v minimálne stanovenom rozsahu. Všetky pracovné pozície budú vykonávané na 100 % pracovný
úväzok formou pracovnej zmluvy. Udržateľnosť pracovných miest po ukončení projektu je zabezpečená prostredníctvom vlastných zdrojov členov MAS, resp.
dodatočne získaných prostriedkov z verejných zdrojov (po ukončení financovania prostredníctvom projektu).
 

    •  časovú následnosť (etapizácia) realizácie projektu, vnútornú logiku a nadväznosť,
Napriek skutočnosti, že činnosť kancelárie MAS je naplánovaná od 1/2018 už v súčasnosti prebiehajú činnosti spojené s výberom zamestnancov, či obstaraním
potrebného zariadenia a vybavenia. Samotné spustenie činnosti kancelárie je naplánované od mesiaca január 2018. Následne kancelária začne pripravovať
dokumentáciu výziev na predkladanie ŽoNFP a ďalšie činnosti spojené so zabezpečovaní riadneho chodu MAS a implementácie stratégie CLLD. Taktiež budú
v úvodných mesiacoch skompletizované a aktualizované všetky interné smernice, bude tiež doplnená dokumentácia týkajúca sa dodržiavania podmienok
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, či ochrany osobných údajov. Zamestnanci kancelárie zorganizujú pracovné stretnutia členov MAS, začnú realizovať
informačnú kampaň zameranú na propagáciu a informovanie o stratégii CLLD.
 

    •  popis ako budú realizáciou aktivity projektu dosiahnuté stanovené ciele;
Prostredníctvom realizácie projektu bude vytvorená a prevádzkovaná kancelária MAS, ktorá bude mať troch zamestnancov a bude vybavená potrebnou
kancelárskou technikou, resp. nábytkom. Kancelária MAS bude zabezpečovať všetky činnosti vyplývajúce z požiadaviek na dosiahnutie efektívneho naplňovania
cieľov stratégie OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec“
 

    •  popis ako budú realizáciou projektu reflektované základné potreby MAS vyplývajúce z jej východiskovej situácie;
Základnou potrebou MAS v súčasnosti je zriadenie kancelárie so zodpovednými a odborne zručnými zamestnancami. Tým sa vytvoria kapacity, ktoré budú
prispievať k dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov stratégie OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec“
 

    •  popis uplatnenia horizontálnych princípov v aktivitách projektu
Pri výbere pracovníkov kancelárie MAS (projektový manažér, odborný administratívny asistent a administratívny pracovník) nebudú okrem kvalifikačných
predpokladov stanovené nijaké ďalšie požiadavky, ktoré by akýmkoľvek spôsobom mohli byť diskriminačné. Priestory kancelárie ako aj aktivity samotnej MAS sú
otvorené a prístupné pre všetkých bez rozdielu. Implementácia stratégie CLLD tiež priamo prispieva k naplňovaniu princípov trvalej udržateľnosti v oblasti
zachovávania a rozvíjania vidieckych území.
 

    •  popis propagácie projektu a pod.
Propagácia projektu bude zabezpečená prostredníctvom oficiálnej web stránky MAS – www.mas-turiec.sk, ako aj prostredníctvom regionálnych periodík, či web
stránok členov MAS. 
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7.3  Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu

Po realizácii projektu bude kancelária MAS aj naďalej realizovať úlohy a aktivity pre zabezpečenie plnohodnotnej implementácie stratégie CLLD a dosiahnutie jej
strategických a špecifických cieľov.
 

    •  popis toho, ako a do akej miery projekt prispeje k riešeniu naplnenia cieľov stratégie MAS
Projekt zásadným spôsobom prispeje k riešeniu naplnenia cieľov stratégie MAS a to prostredníctvom samotnej činnosti kancelárie MAS, ktorá bude základným
nástrojom implementácie stratégie. Kancelária bude realizovať vyhlasovanie výziev na predkladanie ŽoNFP, ich kontrolu a administráciu, bude poskytovať
potrebné informácie, konzultovať s beneficientami možnosti podpory ich projektových zámerov prostredníctvom MAS atď. Kancelária svojim aktívnym prístupom
teda zabezpečí efektívnu implementáciu stratégie a dosiahnutie stanovených cieľov.
 

    •  popis toho, ako sa realizáciou navrhovaných hlavných aktivít projektu dosiahnu deklarované cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov projektu,
Realizáciu hlavnej aktivity projektu sa dosiahne naplnenie deklarovaného cieľového ukazovateľa: Počet podporených MAS – s hodnotou 1.
 

    •  popis toho, ako bude zabezpečená prevádzková (vrátane personálnej), technická a finančná udržateľnosť výstupov projektu po jeho zrealizovaní (Pre účely preukázania
finančnej udržateľnosti žiadateľ predkladá aj finančnú analýzu – Príloha č. 3.e Príručky pre žiadateľa.) - žiadateľ v tejto časti tiež špecifikuje zdroje z ktorých bude počas
obdobia udržateľnosti financovať udržanie dosiahnutého cieľa projektu
Udržateľnosť výstupov projektu bude zabezpečená pokračovaním činnosti kancelárie MAS aj po ukončení fyzickej realizácie projektu. Činnosť kancelárie po
ukončení projektu bude financovaná prostredníctvom členských príspevkov členov MAS, resp. získaním ďalších verejných zdrojov na udržanie činnosti
a prevádzky kancelárie (s využitím regionálnych, národných, európskych grantových a dotačných schém). Udržateľnosť výstupov projektu deklaruje aj finančná
analýza, ktorá tvorí prílohu k tejto ŽoNFP.  
 

    •  popis účinnosti a efektívnosti riešenia vo vzťahu k stanoveným cieľom a výsledkom projektu,
Vo vzťahu k stanoveným cieľom a výsledkom projektu je vznik a prevádzkovanie kancelárie MAS s kvalifikovaným personálom účinným a efektívnym riešením.
Vytvorenie vlastnej kancelárie MAS s vlastnými zamestnancami umožní vytvoriť profesionálny tím, ktorý bude aktívne prispievať nielen k dosiahnutiu cieľov
a výsledkov predkladaného projektu, ale predovšetkým k dosiahnutiu cieľov stratégie CLLD OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec“

Žiadateľ – OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec“ bude disponovať dostatočnými kapacitami pre riadenie, realizáciu a prevádzku predkladaného projektu. Okrem
vlastných zamestnancov ako aj budúcich zamestnancov kancelárie MAS, verejno-súkromné partnerstvo dlhodobo spolupracuje s odborníkmi v oblasti realizácie
projektov spolufinancovaných z fondov EÚ. Vytvorenie samotnej kancelárie MAS s kvalitným personálnym obsadením je významným predpokladom k dosiahnutiu
bezproblémovej realizácie projektu a naplneniu stanovených cieľov.
 
OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec“ teda v plnej miere disponuje a bude disponovať potrebnými kapacitami.

7.4  Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa

Popis cieľovej skupiny
Nevzťahuje sa

8.

9.
22Celková dĺžka realizácie aktivít projektu (v mesiacoch):

Harmonogram realizácie aktivít
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Hlavné aktivity projektu

Typ aktivity: 302050011A077 - Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD
(LDR)

Začiatok realizácie Koniec realizácie

Hlavné aktivity projektu: 302N41500001 - Financovanie prevádzkových
nákladov MAS spojených s riadením
uskutočňovania stratégií CLLD

1.2018 10.2019

OZ "PARTNERSTVO PRE MAS TURIEC"Subjekt: 42346614Identifikátor (IČO):

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity 1.2018 10.2019

Koniec realizácieZačiatok realizácie

9.1  Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

9.2  Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP
Nezaevidované

10.

42346614OZ "PARTNERSTVO PRE MAS TURIEC"Subjekt: Identifikátor (IČO):

302050011 - 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.Konkrétny cieľ:

Typ aktivity: 302050011A077 - Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD
(LDR)

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302N41500001 - Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením
uskutočňovania stratégií CLLD

1

Merateľný ukazovateľ: Počet podporených MAS

Celková cieľová hodnota: 1,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0299 Merná jednotka: počet

Aktivity projektu a očakávané merateľné
ukazovatele

10.1  Aktivity projektu a očakávané merateľné ukazovatele

Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová
hodnota

Príznak
rizika

Relevancia k HP Typ závislosti
ukazovateľa

P0299 Počet podporených MAS počet 1,0000 Nie PraN, UR Súčet

10.2  Prehľad merateľných ukazovateľov projektu
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11.

OZ "PARTNERSTVO PRE MAS TURIEC"Subjekt:

Výška oprávnených výdavkov: 146 959,00 €

42346614Identifikátor (IČO):

302050011 - 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.Konkrétny cieľ:

Oprávnený výdavok

Typ aktivity: 302050011A077 - Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD
(LDR)

521 - Mzdové výdavky 109 900,00 €

512 - Cestovné náhrady 2 640,00 €

518 - Ostatné služby 10 176,00 €

112 - Zásoby 7 758,00 €

Skupina výdavku:

Hlavné aktivity projektu: 302N41500001 - Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s
riadením uskutočňovania stratégií CLLD

130 474,00 €

Priame výdavky

Konkrétny cieľ: 302050011 - 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.

Oprávnený výdavok

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe
nákladov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 ods. 1,
písm. b)

16 485,00 €Skupina výdavku:

Podporné aktivity: 302N415P0001 - Podporné aktivity 16 485,00 €

Nepriame výdavky

Rozpočet projektu

11.A  Rozpočet žiadateľa

Nevzťahuje sa

11.B  Rozpočty partnerov

146 959,00 €Celková výška oprávnených výdavkov:

Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:

11.C  Požadovaná výška NFP

95,0000%Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

139 611,05 €Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku:

7 347,95 €Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:
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11.C.1  Požadovaná výška NFP žiadateľa

Subjekt: OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"

146 959,00 €Celková výška oprávnených výdavkov:

OZ "PARTNERSTVO PRE MAS TURIEC"Subjekt: Identifikátor (IČO): 42346614

Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:

95,0000%Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

139 611,05 €Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku:

7 347,95 €Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:

11.C.2 Požadovaná výška NFP partnerov

Nevzťahuje sa

Verejné obstarávanie
Sumár realizovaných VO

Sumár plánovaných VO

0Počet realizovaných VO: Suma VO pre projekt: 0,00 €

0Počet plánovaných VO: Suma VO pre projekt: 0,00 €

12.

 z 15Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 10
11.12.2017 14:35



Riziko 1

Názov rizika: Nedodržanie termínov realizácie

Popis rizika: V dôsledku zdĺhavosti administratívnych procesov spojených s vyhodnotením žiadostí o NFP, podpísaním zmlúv o NFP
môže nastať časový sklz v realizácii aktivít projektu. 

Závažnosť: Nízka

Opatrenia na elimináciu rizika: Pravidelný  monitoring  plnenia  časového  harmonogramu  realizácie  projektu.  Dostatočné  finančné  krytie  na  preklenutie
obdobia  prevádzky  kancelárie  MAS  do  času  refundácie  (úhrady  Žiadostí  o  platbu).

Riziko 2

Názov rizika: Nedostatočné pokrytie zdrojov Chodu MAS z príspevku EU alebo členských príspevkov

Popis rizika: Z  dôvodu  zdĺhavého  procesu  konania  Žiadostí  o  platbu  môže  vzniknúť  riziko  spojené  s  nedostatok  prostriedkov  na
úhradu  prevádzkových  výdavkov  kancelárie  MAS  (mzdy,  odvody,  nájomné...). 

Závažnosť: Nízka

Opatrenia na elimináciu rizika: Miestna akčná skupina má formou členského príspevku vytvorené dostatočné zdroje elimináciu rizika.
MAS sa bude usilovať získavať ďalšie prostriedky na svoju činnosť v záujme udržateľnosti po ukončení projektu a krytie
prípadných vzniknutých výpadkov financovania počas implementácie projektu.

Riziko 3

Názov rizika: Nedostatok potenciálnych žiadateľov

Popis rizika: Počas implementácie stratégie CLLD môže vzniknúť situácia nedostatku potenciálnych žiadateľov, čo by mohlo ohroziť
plnenie stanovených cieľov.

Závažnosť: Nízka

Opatrenia na elimináciu rizika: Kancelária  MAS  bude  vyvíjať  rôzne  informačné  a  propagačné  aktivity  s  cieľom  osloviť  širokú  skupinu  potenciálnych
beneficientov, tak aby bolo identifikované riziko možné minimalizovať, resp. odstrániť. Vzhľadom, že pri tvorbe stratégie
CLLD boli vybrané opatrenia, ktoré vzišli z požiadaviek územia je identifikované riziko minimálne. 

Riziko 4

Názov rizika: Nesplnenie nastavených ukazovateľov MAS

Popis rizika: V  dôsledku  nedodržania  realizácie  plánovaných  aktivít  a  projektov  môže  vzniknú  riziko  nesplnenia  nastavených
ukazovateľov. 

Závažnosť: Nízka

Opatrenia na elimináciu rizika: Pravidelný  monitoring  a  vyhodnocovanie  realizácie  projektu,  resp.  implementácie  stratégie  CLLD.  V  prípade  zistenia
nedostatkov,  odchýlok  operatívne  prijímanie  nápravných  opatrení. 

Identifikácia rizík a prostriedky na ich elimináciu13.
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Riziko 5

Názov rizika: Riziko spojené s nedostatkom relevantných informácií a častými legislatívnymi zmenami v oblasti chodu MAS a
implementácie stratégií CLLD

Popis rizika: Právne  a personálne  riziko: v  dôsledku  zdĺhavej  komunikácie  s  RO  a  častými  zmenami  legislatívy  môže  dôjsť  k  vzniku
rizika,  ktoré  by  potenciálne  mohlo  ohroziť  priebeh  realizácie  projektu. 

Závažnosť: Nízka

Opatrenia na elimináciu rizika: Pravidelná účasť zástupcov MAS,  resp.  pracovníkov kancelárie MAS na informačných stretnutiach organizovaných RO,
vidieckymi partnermi, pravidelné sledovanie prípadných zmien relevantných metodických pokynov. Výmena informácií na
úrovni NSRV, NSS MAS atď. 
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Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP14.

Podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska definovania merateľných ukazovateľov projektu spolu so ŽoNFP

Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) spolu so ŽoNFP

Podmienka zamedzenia duplicitného financovania spolu so ŽoNFP

Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) spolu so ŽoNFP

Maximálna a minimálna výška príspevku spolu so ŽoNFP

Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) spolu so ŽoNFP

Časová oprávnenosť realizácie projektu spolu so ŽoNFP

Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) spolu so ŽoNFP

Právna forma (v prípade dopytovo orientovaných projektov) / Konkrétny oprávnený žiadateľ (v
prípade projektov TP)

spolu so ŽoNFP

Formulár ŽoNFP spolu so ŽoNFP

Splnomocnenie osoby konajúcej v mene žiadateľa spolu so ŽoNFP

Stanovy združenia obsahujúce informácie o určení funkcionárov oprávnených konať v mene
združenia

spolu so ŽoNFP

1a-Stanovy.pdf

1a-Zvolenie-predseda.pdf

Podmienka nebyť dlžníkom na daniach spolu so ŽoNFP

Bez osobitnej prílohy spolu so ŽoNFP

Podmienka nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení spolu so ŽoNFP

Bez osobitnej prílohy spolu so ŽoNFP

Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení spolu so ŽoNFP

Bez osobitnej prílohy spolu so ŽoNFP

Podmienka, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie,
nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácii

spolu so ŽoNFP

Bez osobitnej prílohy spolu so ŽoNFP

Podmienka zákazu vedenia  výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi spolu so ŽoNFP

Bez osobitnej prílohy spolu so ŽoNFP

Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach spolu so ŽoNFP

Formulár ŽoNFP spolu so ŽoNFP

Test podniku v ťažkostiach spolu so ŽoNFP

2a-Test-podniku.pdf

Príloha_3b_Test podniku v tazkostiach-TU.xlsx

Účtovná závierka žiadateľa,  subjektu v pôsobnosti žiadateľa za posledné účtovné obdobie spolu so ŽoNFP

2b-Uctovna zavierka.pdf

Podmienka finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu spolu so ŽoNFP

Doklad o zabezpečení spolufinancovania projektu spolu so ŽoNFP

Doklad-spolufinancovanie.pdf

Podmienka bezúhonnosti žiadateľa spolu so ŽoNFP

Výpis z registra trestov spolu so ŽoNFP

Názov PPP/ Názov prílohy/ Názov dokumentu Predloženie
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3-Vypis z registra trestov.pdf

Podmienka, že žiadateľ, ktorým je právnická osoba, nemá právoplatným rozsudkom uložené
tresty podľa osobitného predpisu

spolu so ŽoNFP

Výpis z registra trestov právnickej osoby spolu so ŽoNFP

4-Vypis z registra trestov PO.pdf

Podmienka oprávnenosti aktivít projektu spolu so ŽoNFP

Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) spolu so ŽoNFP

Podmienka, že žiadateľ neukončil fyzickú realizáciu všetkých oprávnených hlavných aktivít
projektu pred predložením ŽoNFP

spolu so ŽoNFP

Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) spolu so ŽoNFP

Podporná dokumentácia preukazujúca oprávnenosť výdavkov a/alebo nárokovanej výšky
oprávnených výdavkov

spolu so ŽoNFP

Formulár ŽoNFP spolu so ŽoNFP

Podrobný rozpočet projektu spolu so ŽoNFP

5-Podrobny rozpocet.pdf

Priloha_3d_Rozpočet_projektu-TU.xlsx

Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov spolu so ŽoNFP

Finančná analýza spolu so ŽoNFP

3e-Financna analyza.pdf

Formulár ŽoNFP vrátané príloh spolu so ŽoNFP

SWOT analýza spolu so ŽoNFP

3c-SWOT analyza.pdf

Podmienka, že projekt je realizovaný na oprávnenom území spolu so ŽoNFP

Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) spolu so ŽoNFP

Podmienka relevantného spôsobu financovania spolu so ŽoNFP

Bez osobitnej prílohy spolu so ŽoNFP

Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci/pomoci de
minimis

spolu so ŽoNFP

Bez osobitnej prílohy spolu so ŽoNFP

Podmienka neporušenia zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania spolu so ŽoNFP

Bez osobitnej prílohy spolu so ŽoNFP

Podmienka oprávnenosti z hľadiska súladu s horizontálnymi princípmi spolu so ŽoNFP

Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) spolu so ŽoNFP
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Čestné vyhlásenie žiadateľa15.
Ja, dolupodpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že:

    •    všetky informácie obsiahnuté v žiadosti o nenávratný finančný príspevok a všetkých jej prílohách sú úplné, pravdivé a správne,
    •  projekt je v súlade s princípmi podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie podľa článku 7 nariadenia o Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013
zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde,
Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom
fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES)
č. 1083/2006  (ďalej len ,,všeobecné nariadenie“) a v súlade s princípom udržateľného rozvoja podľa článku 8 všeobecného nariadenia,
    •  zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia,
    •  na oprávnené výdavky uvedené v projekte nežiadam o inú pomoc, resp. požadovanie inej pomoci je v súlade s pravidlami kumulácie ustanovenými
v príslušných právnych predpisov poskytovania štátnej pomoci a na tieto výdavky v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných prostriedkov ani
z Recyklačného fondu,
    •  spĺňam podmienky poskytnutia príspevku uvedené v príslušnej výzve,
    •  údaje uvedené v žiadosti o NFP sú identické s údajmi odoslanými prostredníctvom verejnej časti portálu ITMS2014+,
    •  som si vedomý skutočnosti, že na NFP nie je právny nárok,
    •  som si vedomý zodpovednosti za predloženie neúplných a nesprávnych údajov, pričom beriem na vedomie, že preukázanie opaku je spojené s rizikom
možných následkov v rámci konania o žiadosti o NFP a/alebo implementácie projektu (napr. možnosť mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu, vznik
neoprávnených výdavkov).
Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností. Súhlasím so správou,
spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov v súlade so zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov pre účely implementácie príslušného operačného programu.

S ohľadom na podmienky poskytnutia príspevku zároveň čestne vyhlasujem, že:

    •  nebudem vykonávať iné aktivity, ktoré spĺňajú definíciu hospodárskej činnosti, a v prípade, že budem vykonávať iné aktivity, ktoré spĺňajú definíciu
hospodárskej činnosti, zabezpečím striktné oddelenie týchto aktivít, vrátane zamedzeniu, aby podpora poskytovaná na oprávnené aktivity, ktoré sú predmetom
projektu viedla k poskytnutiu výhody v súvislosti s hospodárskymi činnosťami vykonávanými žiadateľom / prijímateľom,
    •  nie som dlžníkom na daniach, t. j. nemám daňové nedoplatky po lehote splatnosti dane v zmysle daňového poriadku,
    •  nie som dlžníkom na zdravotnom poistení v žiadnej zdravotnej poisťovni poskytujúcej verejné zdravotné poistenie v SR,
    •  nie som dlžníkom na sociálnom poistení (vrátane príspevkov na starobné dôchodkové sporenie),
    •  voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácii,
    •  voči žiadateľovi nie je vedený výkon rozhodnutia v zmysle bodu 6 Podmienok poskytnutia príspevku,
    •  žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach,
    •  voči žiadateľovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe rozhodnutia Európskej komisie, ktorým bola pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so
spoločným trhom,
    •  žiadateľ neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP,
    •  sken všetkých dokumentov vložených do ITMS2014+ zodpovedá originálu,
    •  kópia ŽoNFP je zhodná s predloženým originálom ŽoNFP a elektronická forma príloh zasielaná cez ITMS2014+ je zhodná s tlačenou formou príloh.

Miesto podpisu Dátum podpisu Titul, meno a priezvisko
štatutárneho orgánu

Subjekt Podpis

.................................................. ....................................... Mgr. Martin Kalnický OZ "Partnerstvo pre MAS
Turiec"

....................................................
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